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Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva 

 

Abstrakt 

 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je všeobecná daň ze spotřeby, která zdaňuje 

hodnotu přidanou k hodnotě zboží a služeb v rámci výrobního procesu. Jelikož dopadá 

na téměř všechno zboží a služby, které jsou prodávány, kupovány a poskytovány 

v rámci EU, můžeme ji považovat za nejdůležitější nepřímou daň. Z historického 

hlediska byla zavedena za účelem nahrazení daně z obratu, a to především s cílem 

zabránit jejímu kaskádovitému efektu. DPH je první harmonizovanou daní v EU. 

Základním nástrojem harmonizace byla Šestá směrnice č. 77/388/ES, která byla 

následně nahrazena svým „recastem“ – Směrnicí č. 2006/112/ES. Právní předpisy všech 

členských států EU tak musí být se Směrnicí o DPH v souladu.  

Ačkoliv název práce je „DPH z pohledu českého a evropského práva“, tato oblast práva 

je natolik široká, že bylo nutné se zaměřit na konkrétní problematiku. Hlavním cílem 

této práce je tak analyzovat fungování DPH s ohledem na intrakomunitární pořízení 

zboží. Jelikož DPH je první harmonizovanou daní v EU a evropská legislativa je velmi 

důležitá a ovlivňuje národní právní předpisy týkající se DPH, zaměřila jsem práci právě 

na intrakomunitární obchod. Původním cílem společného systému DPH byla aplikace 

principu země původ, což znamená, že daň je uložena v tom členském státě, kde bylo 

dané zboží vyrobeno. Nicméně nezbytnou podmínkou fungování systému DPH 

založeného na tomto principu je, že rovněž sazby DPH jsou v rámci EU sjednoceny, což 

se doposud ukázalo nereálným. Z toho důvodu byl, jako přechodný, zakotven systém 

založený na principu země určení. Znamená to, že daň je uložena v členském státě 

spotřeby zboží. Tento systém zajišťuje neutralitu, jelikož nedochází k diskriminaci mezi 

domácím a zahraničním zbožím. Na druhé straně tento systém vyžaduje sledování 

přeshraničního pohybu zboží a služeb a spolupráci daňových autorit z jednotlivých 

členských států.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První tři kapitoly se věnují obecné 

charakteristice a fungování DPH, zatímco čtvrtá se zabývá DPH v souvislosti 

s intrakomunitárními obchody. 
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Kapitola první je úvodní a vysvětluje důvody, proč byla DPH zavedena v právních 

řádech téměř všech států světa. Zmiňuje historický vývoj této daně a nepřímých daní 

obecně. 

Kapitola druhá zkoumá českou právní úpravu DPH. Dělí se na šest podkapitol, kdy 

každá se zabývá jedním z hlavních znaků DPH. Cílem této kapitoly je vysvětlit 

fungování DPH obecně, předtím, než se práce zaměří na specifickou oblast 

intrakomunitárních obchodů. Podkapitoly se zaměřují na subjekt daně, osoby povinné 

k dani, zdanitelná plnění, základ a sazbu daně, osvobození od daně, odpočet daně, který 

je podle ESD klíčovým mechanismem fungování systému DPH, a rovněž správu daně 

v České republice.  

Kapitola třetí je rozdělena do dvou částí a zprostředkovává přehled evropské právní 

úpravy DPH. První část zmiňuje důvody, nástroje a cíle harmonizace DPH v EU. Druhá 

část se věnuje hlavnímu právnímu předpisu, a to Šesté směrnici, která byla první 

harmonizační směrnicí v oblasti DPH. Následně práce rozebírá recast Šesté směrnice.  

Nejdůležitější kapitolou práce je kapitola čtvrtá, která se zaměřuje na intrakomunitární 

obchody a DPH. Kapitola je rozdělena do tří částí. Podkapitola první se zabývá 

pořízením zboží v rámci EU a vysvětluje fungování systému DPH z hlediska 

pořizovatele zboží. Hlavním principem je zde zdanění transakce v členském státě 

určení. Následující podkapitoly pojednávají o zvláštních druzích zboží, které podléhají 

zvláštní právní úpravě vzhledem ke svým specifikům, jako například plyn a elektřina. 

Druhá podkapitola se zaměřuje na intrakomunitární dodání zboží a vysvětluje fungování 

systému DPH z hlediska druhé strany transakce, tedy dodavatele. Obecně je dodání 

zboží do jiného členského státu EU plněním osvobozeným od daně, jelikož, jak již bylo 

zmíněno výše, tento obchod podléhá DPH ve státě určení. I zde je v následujících 

podkapitolách zmíněna zvláštní právní úprava některých druhů zboží. Třetí podkapitola 

popisuje třístranné obchody, které jsou předmětem specifické úpravy, a srovnává je 

s tzv. řetězovými obchody.  

Závěr práce následuje po čtvrté kapitole. Hlavním cílem práce je vysvětlit společný 

systém DPH v EU se zaměřením na intrakomunitární pořízení zboží. Práce rovněž 

zdůrazňuje význam judikatury ESD pro aplikaci Směrnice o DPH jednotlivými 

členskými státy EU. 


